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INFORMACJA O EMITENCIE I WARUNKACH ORAZ ZASADACH OFERTY 

 

„ALEMBIK POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA 

ul. Archidiakońska 9  

20-113 Lublin 

emisja.alembikpolska.pl 

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie w związku 

z ofertą publiczną nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 78.947 (słownie: 

siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych 

serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja. 

 

Cena emisyjna Akcji Oferowanych wynosi 57,00 zł za każdą Akcję Oferowaną. 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument został sporządzony dnia 29 września 2021 roku 
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Niniejszy dokument został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 

(słownie: jednej) i nie więcej, niż 78.947 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy 

dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na imiennych serii E o wartości nominalnej 

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda emitowanych przez spółkę „Alembik Polska” Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Archidiakońska 9, 20-113 Lublin. 

Niniejszy dokument został sporządzony na podstawie art. 37a Ustawy o Ofercie oraz 

zawiera elementy wskazane w art. 37a ust. 2 Ustawy o Ofercie, tj. podstawowe informacje 

o emitencie papieru wartościowego, w tym informacje finansowe, informacje  
o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty, 

podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych  
z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka 

oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie.   

W związku z faktem, że łączna wartość oferty publicznej akcji Emitenta na terytorium Unii 

Europejskiej za okres 12 miesięcy będzie mniejsza niż 1 000 000 euro, do oferty publicznej 

Akcji Oferowanych nie ma zastosowania Rozporządzenie Prospektowe. Tym samym, rodzaj 

oferty publicznej nie wymaga udostępnienia prospektu ani memorandum informacyjnego, 

a niniejszy materiał ma charakter informacyjny.  

Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Niniejszy 

dokument nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, a jedynie 

zawiera opis warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Oferowanych. Żaden z 

zapisów niniejszego dokumentu nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady 

inwestycyjnej, ani prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek 

inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji Inwestora. Emitent nie 

ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego 

dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale. Odpowiedzialność za 

decyzje podjęte na podstawie niniejszego dokumentu ponoszą wyłącznie osoby lub 

podmioty korzystające z tego materiału, w szczególności dokonujące, na jego podstawie 

lub na podstawie jakiejkolwiek informacji w nim zawartej, inwestycji związanej z dowolnym 

instrumentem finansowym lub rezygnujące z takiej inwestycji albo wstrzymujące się od 

dokonania takiej inwestycji. Dokument nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 328 ze zm.). 

Potencjalni nabywcy Akcji Oferowanych powinni we własnym zakresie przeanalizować  

i ocenić informacje zawarte w niniejszym dokumencie i Statucie Spółki, a ich decyzja 

odnośnie objęcia Akcji Oferowanych powinna być oparta na takiej analizie, jaką sami 

uznają za stosowną. 

Ponadto Emitent nie składa żadnych oświadczeń odnoszących się do kwestii podatkowych, 

które mogłyby być związane z płatnościami lub otrzymywaniem środków finansowych 

związanych z Akcjami Oferowanymi lub jakimkolwiek świadczeniem Emitenta. Jest 

wskazane, aby każdy Inwestor rozważający objęcie Akcji Oferowanych, zasięgnął porady 

profesjonalnego konsultanta w tym zakresie i we wszelkich aspektach podatkowych 

związanych z Akcjami Oferowanymi. 

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje, wiąże się z ryzykiem utraty kapitału 

w całości lub w części. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą 

inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje spółek niepublicznych a ich decyzje 

inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego 

sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym. 
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Emitent nie ponosi odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych na podstawie 

niniejszego dokumentu lub jakiejkolwiek informacji zawartej w tym materiale.  

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza 

granicami Polski niniejszy dokument nie może być traktowany jako propozycja lub oferta 

nabycia. Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, 

Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie go 

stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, 

zgłoszenia czy uzyskania zezwolenia. Poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy 

dokument nie może być traktowany jako rekomendacja, propozycja lub oferta nabycia 

Akcji Oferowanych. Niniejszy dokument, ani też Akcje Oferowane nie były przedmiotem 

rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie, w szczególności w 

Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Papiery wartościowe objęte niniejszym 

dokumentem nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych 

Ameryki). Każdy Inwestor nie będący obywatelem polskim lub zamieszkały lub 

przebywający lub mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien 

zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami innych państw, które mogą się 

do niego stosować. Oferta nie jest skierowana do rezydentów amerykańskich (US Persons) 

w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej 

ustawy o papierach wartościowych z roku 1933 r. (US Securities Act 1933) oraz do osób 

przebywających na terenie USA.  

Zgodnie z art. 37a Ustawy o Ofercie, niniejszy dokument nie był zatwierdzony ani 

weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego, ze względu na brak 

takiego wymogu. 
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1. DEFINICJE 

Pojęcia pisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają następujące znaczenie: 

Akcje Oferowane ma znaczenie określone w punkcie 3.1; 

Akcje serii C ma znaczenie określone w punkcie 2.3; 

Akcje serii D ma znaczenie określone w punkcie 2.3; 

Dokument Ofertowy oznacza niniejszą informację o Emitencie oraz warunkach i 

zasadach Oferty; 

Emitent, Spółka oznacza „Alembik Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Lublinie; 

Inwestor oznacza osobę zainteresowaną objęciem Akcji Oferowanych; 

KNF oznacza Komisję Nadzoru Finansowego; 

Kodeks Cywilny  oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny 

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.);  

Kodeks spółek 

handlowych 

oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks 

spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.); 

MSIG oznacza Monitor Sądowy i Gospodarczy; 

Oferta oznacza ofertę publiczną Akcji Oferowanych; 

Rozporządzenie 

Prospektowe 

oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2017/1129 z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie 

prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą 

publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do 

obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 

2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12);  

Uchwała Emisyjna ma znaczenie określone w punkcie 3.2; 

Ustawa o Ofercie oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 

warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 

zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm.). 
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2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 

2.1. Dane rejestrowe 

Firma: „Alembik Polska” Spółka Akcyjna 

Forma prawna: Spółka Akcyjna 

Kraj siedziby: Polska  

Siedziba i adres: ul. Archidiakońska 9  

20-113 Lublin 

Adres poczty elektronicznej: inwestorzy@alembikpolska.pl 

Adres strony internetowej: www.alembikpolska.pl 

KRS: 0000841132 

NIP: 9462697017 

REGON: 386047940 

Przepisy prawa zgodnie z 

którymi działa Emitent: 

Emitent działa na podstawie Kodeksu spółek 

handlowych oraz innych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa polskiego, a 

także Statutu Spółki. 

2.2. Struktura akcjonariatu 

Strukturę akcjonariatu Spółki na dzień sporządzania niniejszego Dokumentu Ofertowego w 

zakresie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału zakładowego przedstawia 

tabela poniżej.   

Wyszczególnienie  
Liczba 

akcji 

Udział w 

kapitale 

Liczba 

głosów 

Udział w 

głosach 

Janusz Marian Palikot   980.000 84,85% 980.000 84,85% 

Pozostali  175.000 15,15% 175.000 15,15% 

Łącznie 1.155.000 100% 1.155.000 100% 

Źródło: Emitent 

Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 

emisji akcji serii C oraz akcji serii D (w obu przypadkach jeszcze nie zarejestrowanego) w 

zakresie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % kapitału zakładowego będzie 

przedstawiać się następująco:   
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Wyszczególnienie  
Liczba 

akcji 

Udział w 

kapitale 

Liczba 

głosów 

Udział w 

głosach 

Janusz Marian Palikot   980.000 77,12% 980.000 77,13% 

Pozostali  290.716 22,88% 290.716 22,88% 

Łącznie 1.270.716 100% 1.270.716 100% 

 

Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego na 

podstawie Uchwały Emisyjnej w zakresie akcjonariuszy posiadających akcje stanowiące co 

najmniej 5% kapitału zakładowego, przy założeniu objęcia maksymalnej liczby Akcji 

Oferowanych, przedstawiać się będzie następująco: 

Wyszczególnienie  
Liczba 

akcji 

Udział w 

kapitale 

Liczba 

głosów 

Udział w 

głosach 

Janusz Marian Palikot   980.000 72,61% 980.000 72,61% 

Pozostali 290.716 21,54% 290.716 21,54% 

Akcjonariusze akcji serii E 78.947 5,85% 78.947 5,85% 

Łącznie 1.349.663 100% 1.349.663 100% 

 

Źródło: Emitent 

2.3. Wysokość kapitału zakładowego  

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 115.500,00 zł i dzieli się na 1.155.000 akcji o wartości 

nominalnej 0,10 zł każda. W dniu 22 września 2021 roku Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Emitenta podjęło następujące uchwały: 

1) uchwała nr 6/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, 

wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki, 

na podstawie której kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 

115.500,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych) do kwoty 124.571,60 zł 

(słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i 

sześćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 9.071,60 zł (słownie: dziewięć tysięcy 

siedemdziesiąt jeden tysięcy i sześćdziesiąt groszy) w drodze emisji 90.716 

(dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset szesnaście) akcji zwykłych imiennych serii C, o 

wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja („Akcje serii 

C”); oraz  
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2) uchwała nr 7/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki 

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, 

wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki, 

na podstawie której kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 

124.571,60 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden 

złotych i sześćdziesiąt groszy) do kwoty 127.071,60 zł (słownie: sto dwadzieścia 

siedem tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 

2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) w drodze emisji 25.000 (słownie: 

dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D, o wartości nominalnej 

0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcje („Akcje serii D”).  

Akcje serii C oraz Akcje serii D zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w zamian 

za wkłady pieniężne. Emitent zakłada, że podwyższenia kapitału zakładowego w drodze 

emisji Akcji serii C oraz Akcji serii D zostaną zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców najpóźniej równocześnie z podwyższeniem kapitał 

zakładowego na podstawie Uchwały Emisyjnej.   

2.4. Organy zarządzające i nadzorcze spółki 

2.4.1.Zarząd  

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezesem 

Zarządu Spółki jest Pan Janusz Marian Palikot.  

Janusz Palikot od 4 lat związany z branżą piwną, wrócił z sukcesem do alkoholi mocnych 

prezentując innowacyjne i świetnie sprzedające się alkohole mocne jak Wódka BUH, 

Okovity Tenczyńskie czy Wódka Palikot. Potencjał marki Palikot chcemy wykorzystać do 

wprowadzenia rewolucji na rynku wódki kraftowej, której proces produkcji opiera się na 

połączeniu destylacji i rektyfikacji. Ta różnica gwarantuje diametralnie lepsze, wyjątkowe 

doznania smakowe 

Działalność biznesowa Janusza Palikota 

Ambra – w 1990 roku Janusz Palikot założył spółkę Ambra i przez 6 lat pełnił w niej funkcję 

Prezesa Zarządu. Firma szybko zdobyła pozycję lidera rynku win i win musujących, budując 

portfel silnych marek własnych, takich jak Dorato, Cin&Cin, Fresco czy El Sol. Jako pierwsza 

wprowadziła na rynek zupełnie innowacyjne produkty, takie jak Piccolo. 

Polmos Lublin – po sprzedaży akcji w Ambra SA Janusz Palikot założył spółkę Jabłonna, 

planując dalsze działania biznesowe na rynku alkoholowym. W 2001 roku Jabłonna przejęła 

kontrolę nad Polmosem Lublin, produkującym m.in. wódkę Żołądkową Gorzką. Przejęte 

przedsiębiorstwo znajdowało się w złej kondycji. Natomiast w czasach Janusza Palikota 

Polmos Lublin sprzedał jej ponad 1 mld butelek a Janusz Palikot dzięki sprzedaży akcji 

Polmos Lublin stał się uosobieniem sukcesu w branży alkoholowej. 

Browar Tenczynek – w 2018 roku, po dłuższej przerwie, Janusz Palikot postanowił wrócić 

do biznesu alkoholowego, tym razem w branży piwnej. Nowo powstała spółka Manufaktura 

Piwa, Wódki i Wina przejęła należący do grupy BRJ małopolski browar regionalny w 

Tenczynku. Odświeżony portfel piw w klasycznych stylach oraz osobna linia piw 

nowofalowych wywołały zainteresowanie rynku i konsumentów, a ich wysoką jakość 

potwierdziło kilkanaście medali zdobytych w ciągu dwóch lat w konkursach 

specjalistycznych i konsumenckich. 

Tenczyńska Okovita – pod koniec 2019 roku Janusz Palikot ogłosił zamiar rozbudowania 

Grupy Tenczynek. Z pomocą przyszli inwestorzy. Tenczyńska Okovita w ramach kampanii 
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crowdfundingowej zebrała w ciągu 36 dni kwotę 4,18 mln zł na realizację zakładanych 

celów inwestycyjnych, takich jak zakup maszyn do destylacji okowity czy beczek do 

leżakowania piw. Natomiast druga emisja spółki Tenczyńska Okovita zakończyła się w 8 

godzin! 

Wódka Palikot – projekt, który łączy najlepsze i najcenniejsze doświadczenia z 

wcześniejszych działań: umiejętność komponowania składu, metody produkcji, 

marketingu, sprzedaży jak i profitowość. Sprzedaż kraftowej wódki Palikot rozpoczęła się 

z końcem sierpnia bieżącego roku. Planowana produkcja i sprzedaż rozpocznie się już latem 

2021 roku, a naszym celem jest osiągnięcie poziomu sprzedaży ponad 100 000 szt. Wódki 

Kraft Palikot miesięcznie już w 2022 roku. 

BUH – biznes założony i prowadzony razem z Kubą Wojewódzkim i Tomaszem 

Czechowskim odpowiadający za najgłośniejszą premierę na polskim rynku alkoholowym 

ostatnich lat – konopne piwo BUH, wódkę wyBUHową oraz Okovitę BUH Distillery. Ponadto 

Janusz Palikot prowadził projekt tokenizacji beczek whisky na kwotę 3,8 mln zł oraz projekt 

Beczki Palikota z 600 sprzedanymi beczkami. 

2.4.2.Rada Nadzorcza 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego skład Rady Nadzorczej Spółki 

wchodzą: 

1) Łukasz Piłasiewicz 

2) Przemysław Fryderyk Bobrowicz  

3) Monika Palikot  

2.5. Ogólny zarys działalności   

2.5.1.Informacje wstępne 

Alembik Polska S.A. to powstająca nowoczesna sieć Alkotek – miejsc spotkań i degustacji, 

w których na miejscu w specjalnych urządzeniach – alembikach - produkowane będą wy-

sokogatunkowe alkohole rzemieślnicze. W ofercie Alkotek znajdzie się wyselekcjonowane 

jedzenie skomponowane pod konkretne alkohole. Pierwsze dwa lokale: Młoda Polska (Sze-

fowa Kuchni: Beata Śmiechowska) z Wrocławia i Czarcia Łapa (Adrian Bęben) z Lublina, 

już wkrótce otworzą swoje destylarnie w ramach projektu Alembik Polska. Janusz Palikot 

wraz z zespołem Spółki rozpoczął już produkcję i sprzedaż kraftowej wódki pod własnym 

nazwiskiem. Spółka planuje debiut giełdowy do końca 2023 roku* 

*Wprowadzenie akcji Spółki do obrotu zorganizowanego uzależnione będzie od uwarunko-

wań rynkowych, aktualnej sytuacji Spółki i spełnienia wymogów wynikających z przepisów 

prawa i regulacji podmiotu zarządzającego tym rynkiem. 

 

Spółka posiada 90% udziałów w spółce Alembik Lublin spółka z ograniczoną odpowiedzial-

nością z siedzibą w Lublinie (KRS: 0000835858).  

2.5.2.Lokale Alembik Polska 

Jesteśmy powstającą siecią Alkotek, przestrzenią spotkań i degustacji, w których 

wysokogatunkowe alkohole rzemieślnicze będą produkowane na miejscu. W naszej ofercie 

znajdzie się wyselekcjonowane jedzenie komponujące się pod konkretne alkohole, a 

pierwsze dwa lokale: Młoda Polska z Wrocławia i Czarcia Łapa z Lublina, jako pierwsze 

otworzą swoje destylarnie. 
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Młoda Polska z Wrocławia 

Restauracja rozpoczęła współpracę z Alembik Polska w maju 2021 r. To miejsce, które 

zrodziło się z miłości do dobrego, polskiego smaku i tradycji biesiadowania przy pysznie 

zastawionym stole, w otoczeniu najwyższej jakości trunków i muzyki na żywo. Dziś można 

powiedzieć, że trudno o podobne miejsce, które na jednej powierzchni zgromadziłoby tak 

mocne, a zarazem różnorodne curriculum vitae polskiej gastronomi. Szefową kuchni jest 

Beata Śniechowska zwyciężczyni Master Chef Polska, autorka książek kulinarnych, 

nominowana przez Gault & Millau jako kobieta szef roku 2019. Planowane otwarcie 

destylarni: grudzień 2021 r. Planowane jest wniesienie wszystkich udziałów spółki 

prowadzącej restaurację Młoda Polska do Alembik Polska S.A., przy czym liczba akcji jaka 

zostanie przyznana obecnym wspólnikom tej spółki zależna jest od wyceny 

przeprowadzonej przez biegłego rewidenta. Spółka szacuje, że wspólnikom spółki 

prowadzącej ocenie restaurację Młoda Polska zostanie przyznane mniej niż 5% docelowo 

podwyższonego kapitału zakładowego. 

Czarcia Łapa z Lublina 

Czarcia Łapa to miejsce rewolucyjne, z produkcją jakościowego alkoholu, świetnym 

jedzeniem oraz piwną ścianą. Restauracja dołączyła do Alembik Polska w kwietniu 2021 r., 

aktualnie trwa jej adaptacja do potrzeb spółki (utworzenie destylarni, w której 

produkowane będą m.in. alkohole pod marką własną Czarcia Łapa oraz piekarni). Otwarcie 

destylarni planowane jest na rok 2022. Restauracja prowadzona jest przez spółkę Alembik 

Lublin sp. z o.o., która jest spółką zależną Alembik Polska S.A. 

Wizualizacja destylarni w Czarciej Łapie 

 

Źródło: Spółka 

2.5.3.Wódka kraftowa Palikot 

Spółka wyprodukowała pierwszą serię wódek pod nową marką Palikot, które rozeszły się 

w przedsprzedaży w błyskawicznym tempie. Po doskonałym przyjęciu przez konsumentów, 

Spółka wprowadza właśnie kolejne partie do sieci Żabka.  



Strona 10 z 45 

 

Wódka Kraft Palikot to przede wszystkim innowacyjna receptura łącząca dwie oddzielne 

technologie – rektyfikacji, która służy głównie do produkcji wódki oraz destylacji, która 

służy do produkcji okowit i whisky. To niesamowity produkt, który jest wódką mocną, ale 

przez połączenie z destylatem uzyskujemy krągły smak. 

Opisy smakowe 

Jęczmień – klasyka na jęczmiennej bazie z wyczuwalną chlebową słodowością. 

Zbilansowane połączenie czystej wódki z okowitą jęczmienną, które daje delikatny, pełny 

smak. 

Ziemniak – subtelna słodycz ziemniaka z korzennym finiszem o wyjątkowej głębi smaku. 

Żyto – bogaty i złożony smak z delikatną nutą żyta; smak wódki zachowując cechy żyta, 

został dodatkowo wzmocniony dodatkiem destylatu na tym samym surowcu. 

 

2.5.4.Model biznesowy  

Spółka dokonała rewizji modelu biznesowego, która wymagana była przez przedłużający 

się okres pandemii, a także trudności w adaptacji urządzeń destylarni do istniejących 

restauracji (co zakładał pierwotny model biznesowy). W związku z tym model został 

zmieniony w następujący sposób: 

1. Postawiono na otwarcie lokali własnych (bez kooperacji) w projektowanym i 

planowanym wewnętrznie układzie. Takie podejście co prawda zwiększa koszty 

inwestycji, ale też powoduje znacznie większą kontrolę oraz możliwości każdej z 

lokalizacji. Tak adoptowane są lokale Czarcia Łapa w Lublinie oraz Młoda Polska we 

Wrocławiu. 

2. Dołączenie Młodej Polski z Wrocławia, a także jej właścicieli i prowadzących: 

Tomasza Czechowskiego, Beaty Śniechowskiej oraz Tomasza Nietubycia 

spowodowało zwiększenie doświadczenia i wiedzy gastronomicznej w zespole co 

wydatnie wpływa na kształtowanie strategii i bieżące działania Spółki 

3. Marka „Palikot” będzie zarządzana przez Spółkę – to na jej bazie stworzony został 

projekt ogólnopolski wódki Kraft Palikot, która jeszcze w tym miesiącu zadebiutuje 

w sklepach Żabka na terenie całego kraju. 

Zgodnie z informacjami zawartymi powyżej dokonaliśmy rewizji modelu biznesowego, 

stawiając na lokale własne. Środki pozyskane w pierwszej emisji zostały przeznaczone na 

produkcję i zakup Alembików oraz inwestycje w wódkę Kraft Palikot i lokal Czarcia Łapa w 

Lublinie. W momencie uruchomienia pierwszych pięciu lokali rozpoczniemy prace nad 

aplikacją umożliwiającą m.in. dokonanie rezerwacji, na którą środki również pozyskiwane 

były w poprzedniej emisji. Wiąże się to z jej większą efektywnością w momencie 

uruchomienia co najmniej kilku lokali. 

2.5.5.Kroki milowe 

2020 r. 

• Rozpoczęcie współpracy z restauracją Młoda Polska z Wrocławia, rozszerzenie 

składu zarządzającego o osoby doświadczone w organizacji oraz tworzeniu 

biznesów gastronomicznych. 

Q1 2021 
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• Rozpoczęcie modernizacji restauracji Czarcia Łapa w Lublinie. 

Q2 2021 

• Zmiana modelu biznesowego. 

Q3 2021 

• Wprowadzenie do oferty Wódki Kraft Palikot. 

2.5.6.Zespół Spółki  

Janusz Palikot  

Twórca sukcesu takich firm jak Ambra, Polmos Lublin czy 

Browar Tenczynek. W latach 1994-2000 pełnił funkcję 

Prezesa Zarządu w spółce Ambra SA, która jako pierwsza 

spółka winiarska w Polsce wypromowała portfel silnych 

marek własnych. Odpowiedzialny za stworzenie marek 

takich jak Dorato, Cin&Cin, Fresco czy Wódka Żołądkowa 

Gorzka De Luxe, które znamy ze spółek sklepowych 

praktycznie wszystkich w Polsce. Jako pierwszy wprowadził 

na rynek zupełnie innowacyjne produkty typu Piccolo. 

Tomasz Nietubyć  

Przedsiębiorca, inwestor oraz manager. Po latach 

spędzonych w korporacjach, od 2010 r. rozwija skutecznie 

różne projekty. Założyciel i inwestor w firmach z branży 

FMCG, technologii, gastronomii oraz recyklingu. 

Odpowiedzialny m.in. za rozwój i ekspansję marek Prodigo, 

Etno Cafe czy Doctor Brew. 

 

 

Tomasz Czechowski 

Przedsiębiorca, manager i inwestor, współtwórca 

restauracji Młoda Polska Bistro&Pianino. Posiada wieloletnie 

doświadczenie w handlu w kanałach tradycyjnych i online. 

Z powodzeniem tworzy i zarządza licznymi projektami z 

branży gastronomicznej.  

 

 

 

Jakub Borowski 

Dyrektor ds. sprzedaży Sprzedaż to jego żywioł. W życiu 

zawodowym zajmował się głównie nią, kierując sprzedażą 

m.in. w Browarze Stu Mostów, z którym wszedł do sieci 

handlowych oraz rozpoczął eksport. Stale poszerza swoją 

wiedzę i doświadczenie oraz pogłębia zbudowane z ludźmi 

relacje. 
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Beata Śniechowska  

Szefowa kuchni Młoda Polska bistro & pianino, zwyciężczyni 

2 edycji programu Master Chef, autorka książek 

kucharskich. Prezentuje kuchnie comfort food, sięgając 

często do rodzimych receptur przedstawiając je w swoim 

autorskim stylu. Nominowana przez Gault & Millau jako 

Kobieta Szef. Odpowiada za współtworzenie projektu 

Destylarnia Czarcia Łapa. 

 

 

Izabela Iskierka  

Od blisko 10 lat związana z branżą gastronomiczną. 

Współzałożycielka kultowego, wrocławskiego Oda Bistro. 

Miłośniczka niekonwencjonalnych etykiet, a także 

wykraczających poza schemat połączeń wina z jedzeniem. 

W 2020 roku członkini komisji, oceniającej wina na 

festiwalu Polskie Korki w Poznaniu. Obecnie sommelierka w 

renomowanej wrocławskiej restauracji Młoda Polska Bistro 

& Pianino a także head sommelier w restauracji Czarcia 

Łapa w Lublinie. 

Adrian Bogdan Bęben 

Szef kuchni, który gotować uczył się w domu, pod okiem 

swojej mamy i babci, wciąż lubi odwoływać się do smaków 

ze swojego dzieciństwa. Tworzył i prowadził własne 

koncepty restauracyjne, min wrocławskie Oda Bistro. 

Nominowany przez przewodnik Gault&Millau do tytułu szefa 

jutra. Przez magazyn Vouge Polska, typowany został do 

nazwiska roku 2021. Obecnie ekspert w serii 50food and 

future dla magazynu Food and Friends i szef kuchni w 

restauracji Czarcia Łapa w Lublinie. 

2.5.7.Trendy rynkowe i konsumpcja alkoholi  

Nasza koncepcja została oparta m.in. na trendach panujących na rynku mocnych alkoholi. 

Agencja badawcza Nielsen w swoich analizach na rok 2020 prognozowała umacnianie się 

m.in. wódki BIO (której produkcja będzie możliwa w Alkotekach), ginu oraz whisky. Jak 

piszą eksperci: „W ubiegłym roku gin byt najszybciej rozwijającą się kategorii alkoholów 

na naszym rynku. Podobnie jak w krajach Europy Zachodniej, także u nas eksperci Nielsena 

obserwują dynamiczny rozwój nie tylko tradycyjnego ginu, ale także wariantów 

smakowych”. 

Orientacja na polskie, lokalne wyroby to kolejny trend związany z alkoholami. Doskonałym 

tego przykładem są rzemieślnicze piwa, które szturmem podbiły rynek. „Zgodnie z 

wynikami badania zrealizowanego w 2019 roku przez agencję badawczą Puzzle Research, 

co piąty pijący respondent zmienił w ciągu ostatnich dwóch lat swoje zwyczaje dotyczące 

spożycia alkoholu. Wśród najważniejszych zmian wymienia się sięganie po jakościowe 
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alkohole – Polacy poszukują nowych smaków wśród oferty lokalnych, mniejszych 

producentów. Zwiększa się również znaczenie segmentu alkoholi premium. Jak wynika z 

badań Nielsena, udział segmentu alkoholi premium w całej kategorii wzrósł w ubiegłym 

roku aż o 9,4% w ujęciu rocznym. Jednocześnie, udział trunków mainstreamowych 

stanowiących największy segment, wzrósł jedynie o 1%” (źródło: 

https://hurtidetal.pl/article/art_id,27771-60/rynek-alkoholi-w-polsce/). 

2.6. Dane finansowe Emitenta  

2.6.1.Sprawozdania finansowe 

Pełne niezaudytowane, wstępne sprawozdanie finansowe Emitenta za 2020 roku zostało 

udostępnione w miejscu publikacji niniejszego Dokumentu Ofertowego. Ponadto w miejscu 

publikacji niniejszego Dokumentu Ofertowego zostały również udostępnione wstępne, 

niezaudytowane dane finansowe Spółki na dzień 31 sierpnia 2021 roku. 

2.6.2.Prognozy  

Przygotowana przez Spółkę prognoza przychodów na najbliższe lata przewiduje 

dynamiczny wzrost ich wartości w latach 2021 – 2025. Taka dynamika wzrostu przychodów 

spowodowana jest tym, że Spółka rozpoczyna działalność oraz ma przedsięwziąć 

wzmożone akcje marketingowo-sprzedażowe. Współczynnik CAGR dla przychodów w 

okresie 2021 - 2025 wynosi 36,0%. 

 

Źródło: Emitent 

Wzrost sprzedaży powinien przełożyć się na wzrost nominalnej oraz procentowej marży 

operacyjnej przed odliczeniem podatków i amortyzacji – EBITDA. Prognozowany 

skumulowany średnioważony wzrost (CAGR) nominalnej marży EBITDA w latach 2021 - 

2025 wynosi 51,7% 

https://www.google.com/url?q=https://hurtidetal.pl/article/art_id,27771-60/rynek-alkoholi-w-polsce/&sa=D&source=editors&ust=1632843462266000&usg=AOvVaw1D6jUd2tIvO8U_P3YHGeUp
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Źródło: Emitent  

Prognozowane dane na lata przyszłe są danymi szacunkowymi i mogą nie zostać osiągnięte 

lub ulec zmianie. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia przez Spółkę konkretnych wyników 

finansowych.  

3. INFORMACJE O OFEROWANYCH PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH ORAZ 

WARUNKI ICH OFERTY 

3.1. Oferowane papiery wartościowe 

Przedmiotem Oferty jest nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 78.947 (słownie: 

siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych 

serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), które zaoferowane zostaną 

w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek 

handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia 

Prospektowego („Akcje Oferowane”). 

3.2. Podstawa prawna 

Akcje Oferowane emitowane są na podstawie uchwały nr 8/2021 Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 września 2021 r. w sprawie podwyższenia 

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, wyłączenia prawa poboru 

dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki, na podstawie której kapitał 

zakładowy Spółki podwyższony został z kwoty 127.071,60 zł (słownie: sto dwadzieścia 

siedem tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 60/100) do kwoty nie niższej niż 127.071,70 

zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 70/100) i nie 

wyższej niż 134.966,30 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt 

sześć złotych 30/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie 

wyższą niż 7.894,70 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 

70/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej) i nie więcej niż 78.947 (słownie: 

siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych 

serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, oznaczonych 

numerami od 00.001 do nie większego, niż 78947 („Uchwała Emisyjna”). Treść Uchwały 

Emisyjnej zawarta jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Dokumentu Ofertowego. 

3.3. Cena emisyjna 
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Cena emisyjna jednej Akcji Oferowanej została ustalona mocą Uchwały Emisyjnej na kwotę 

57,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem złotych 00/100). 

3.4. Uprzywilejowanie   

Akcje Oferowane nie są uprzywilejowane. 

3.5. Próg emisji 

Oferta dochodzi do skutku w przypadku, gdy w jej ramach subskrybowanych zostanie co 

najmniej 1 (słownie: jedna) Akcja Oferowana. Mając na uwadze, że minimalny zapis może 

obejmować 7 (słownie: siedem) Akcji Oferowanych, Oferta dochodzi do skutku z chwilą 

złożenia jednego zapisu. W przypadku, gdy żaden zapis na Akcje Oferowane nie zostanie 

złożony Oferta nie dojdzie do skutku, a wpłacone przez Inwestorów środki podlegać będą 

zwrotowi bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań. 

3.6. Prawo poboru 

Na podstawie § 2 Uchwały Emisyjnej Akcje Oferowane będą oferowane z wyłączeniem w 

całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Treść powyższej uchwały zawarta 

jest w Załączniku nr 2 do niniejszego Dokumentu Ofertowego. 

3.7. Statut Spółki 

Treść Statutu Spółki została ogłoszona w MSiG nr 106/2020 (5996) z dnia 2 czerwca 2020 

roku, poz. 24614. Treść Statutu Spółki została zmieniona mocą uchwały podjętych w 

ramach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 22 

września 2021 roku, lecz zmiany te nie zostały jeszcze wpisane do rejestru przedsiębiorców 

KRS. Powyższa treść Statutu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Dokumentu 

Ofertowego. 

3.8. Zapisy 

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od dnia 30 września 2021 roku do dnia  

29 października 2021 roku. Spółka może skrócić lub wydłużyć okres subskrypcji informując  

o tym na stronie internetowej Spółki, przy czym nie może być on krótszy niż dwa tygodnie 

od dnia publikacji ogłoszenia wzywającego do zapisywania się na Akcje Oferowane i dłuższy 

niż 3 miesiące.  

Zapis może obejmować nie mniej niż 7 (słownie: siedem) Akcji Oferowanych, z 

zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy nieobjęte pozostanie mniej niż 7 (słownie: siedem) 

Akcji Oferowanych, ostatni złożony zapis może obejmować mniejszą liczbę Akcji 

Oferowanych. 

Zapis na akcje wymaga wypełnienia formularza na stronie internetowej wskazanej w 

punkcie 3.9 i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

albo podpisem osobistym pliku otrzymanego na wskazany przez Inwestora adres e-mail. 

W przypadku podpisania profilem zaufanym plik powinien zostać przesłany (załadowany) 

pod adresem wskazanym w wiadomości e-mail skierowanej do Inwestora. W przypadku 

podpisania zapisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym 

podpisany plik powinien zostać przesłany na adres inwestorzy@alembikpolska.pl.   

3.9. Podmioty biorące udział w Ofercie 

Zapisy mogą być składane wyłącznie Spółce w sposób opisany na stronie internetowej  

emisja.alembikpolska.pl. 

3.10. Przyjmowanie wpłat na Akcje Oferowane 

mailto:inwestorzy@alembikpolska.pl
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Wpłata na Akcje Oferowane w kwocie stanowiącej iloczyn liczby Akcji Oferowanych 

objętych zapisem i ceny emisyjnej określonej w punkcie 3.3 powyżej, powinna być 

uiszczona do ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane na rachunek 

bankowy Spółki wskazany w formularzu zapisu, w tym za pośrednictwem podmiotu 

świadczącego usługi płatnicze, wskazanego na stronie internetowej 

emisja.alembikpolska.pl. Jeśli wpłata w pełnej wysokości nie zostanie zaksięgowana na 

rachunku bankowym Spółki w terminach składania zapisów, zapis będzie bezskuteczny. 

Emitent zwraca uwagę, że na potrzeby przydziału Akcji Oferowanych może wziąć pod 

uwagę kolejność wpływu wpłat na Akcje Oferowane na rachunek Emitenta. 

3.11. Okres związania zapisem na Akcje Oferowane 

Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli podwyższenie kapitału 

zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych nie będzie zgłoszone do sądu 

rejestrowego do dnia 22 marca 2022 roku.  

3.12. Przydział Akcji Oferowanych 

Przydział Akcji Oferowanych nastąpi w sposób uznaniowy. Dokonując przydziału Spółka 

może wziąć pod uwagę kolejność dokonywania i opłacenia zapisów, tj. wpływu środków na 

rachunek bankowy Spółki. Zwracamy uwagę, że dokonanie płatności z wykorzystaniem 

dostawcy usług płatniczych (tzw. przelew natychmiastowy) powoduje szybsze uznanie 

rachunku bankowego Spółki. 

Zarząd dokona przydziału Akcji Oferowanych w terminie dwóch tygodni od upływu terminu 

zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale Akcji Oferowanych zostanie podana przez 

Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Oferowanych. Spółka poinformuje 

Inwestora o liczbie przydzielonych mu Akcji Oferowanych na adres poczty elektronicznej 

wskazany przez Inwestora. 

3.13. Ograniczenia w dysponowaniu Akcjami Oferowanymi 

Zgodnie ze Statutem Spółki, zbywanie lub obciążenie Akcji Oferowanych nie będzie 

podlegać ograniczeniom. Spółka nie jest ponadto stroną jakiejkolwiek umowy, z której 

wynikałyby ograniczenia umowne, co do przenoszenia praw z Akcji Oferowanych. 

Ewentualne ograniczenia w rozporządzaniu Akcjami Oferowanymi mogą wynikać wyłącznie 

z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących kontroli koncentracji. 

Dodatkowo, zastosowanie znajdą obowiązki związane z uwidocznieniem transakcji 

dokonanych na Akcjach Oferowanych w rejestrze akcjonariuszy Spółki.  

3.14. Brak obowiązku udostępniania prospektu lub memorandum 

informacyjnego 

Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o Ofercie, oferta papierów wartościowych, w wyniku której 

zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej liczone 

według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej 

niż  100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub 

oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów 

wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze 

niż  100.000 euro i będą mniejsze niż 1.000.000 euro, wymaga udostępnienia do publicznej 

wiadomości dokumentu zawierającego informację o tej ofercie. W takim przypadku nie jest 

wymagane udostępnienie prospektu lub memorandum informacyjnego.  

Łączne zakładane wpływy brutto z Oferty liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych 

wyniosą nie więcej niż 4.499.979,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt 
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dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100), to jest mniej niż 

równowartość 1.000.000 euro ustalona przy zastosowaniu średniego kursu euro 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu ustalenia ceny emisyjnej, tj. w dniu 22 

września 2021 roku. Jednocześnie, Spółka w okresie 12 poprzednich miesięcy nie 

prowadziła innych takich ofert publicznych akcji. Spółka zakłada, że wpływy brutto z Oferty 

przekroczą równowartość kwoty 100.000 euro. Tym samym łączne wpływy brutto na 

terytorium Unii Europejskiej, liczone według ceny emisyjnej Akcji Oferowanych z dnia jej 

ustalenia, stanowią nie mniej niż 100.000 euro i mniej niż 1.000.000 euro i wraz z 

wpływami, które Spółka zamierzała uzyskać z tytułu takich ofert publicznych akcji, 

dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100.000 euro i będą 

mniejsze niż 1.000.000 euro. 

3.15. Zmiany i aktualizacje Dokumentu Ofertowego 

Wszelkie ewentualne zmiany lub aktualizacje do niniejszego Dokumentu Ofertowego będą 

zamieszczane w miejscu jego publikacji w formie suplementu lub komunikatu 

aktualizacyjnego. 

4. CELE EMISJI, NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEZNACZONE ŚRODKI UZYSKANE  

Z EMISJI 

Środki pozyskane w ramach Oferty przeznaczone zostaną na: 

1) 1.600.000,00 zł – zakończenie inwestycji Czarcia Łapa, w tym prace budowlane i 

instalacyjne (produkcja destylatów, instalacje piwne, monitoring oraz czujniki 

(700.000,00 zł); wyposażenie kuchni oraz piekarni (400.000,00 zł); wyposażenie 

Sali (250.000,00 zł); marketing (250.000,00 zł);  

2) 700.000,00 zł – dofinansowanie restauracji e Młoda Polska, w tym instalacje do 

produkcji destylatów (300.000,00 zł); prace budowlane i instalacyjne (300.000,00 

zł); marketing (100.000,00 zł);  ;  

3) 2.199.979,00 zł – otwarcie Alembik Warszawa, w tym prace budowlane (900.000,00 

zł); instalacje (destylacja, wyszynk piwa) (650.000,00 zł); wyposażenie 

(400.000,00 zł), marketing (249.979,00 zł).  

5. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA 

5.1. Uwagi ogólne 

Inwestorzy, którzy zamierzają nabyć Akcje Oferowane, powinni mieć na uwadze ryzyka 

związane z działalnością Emitenta, w tym ryzyka właściwe dla Emitenta, specyfikę rynków, 

na których działa Emitent oraz ryzyka właściwe dla instrumentów rynku kapitałowego. 

Poniżej przedstawione zostały zarówno czynniki ryzyka charakterystyczne dla Spółki, jak i 

inne, istotne czynniki ryzyka, na które narażona jest Spółka oraz takie, które są istotne dla 

oceny Oferty.  

Zaprezentowane poniżej czynniki ryzyka wskazane zostały według najlepszej aktualnej 

wiedzy Spółki, jednak nie stanowią wyczerpującej listy wszystkich ryzyk związanych z 

działalnością Emitenta i inwestowaniem w Akcje Oferowane. Potencjalni inwestorzy, 

dokonując analizy informacji zawartych w Dokumencie Ofertowym, powinni za każdym 

razem uwzględniać wszystkie wymienione w nim czynniki ryzyka oraz ewentualne inne, 

dodatkowe, o charakterze losowym lub niezależne od Emitenta czynniki związane z 

działalnością Emitenta, akcjonariuszami, osobami zarządzającymi i nadzorującymi, 

środowiskiem ekonomicznym, w jakim Emitent prowadzi działalność, oraz z rynkiem 
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kapitałowym. Kolejność, w jakiej ryzyka zostały przedstawione poniżej, nie odzwierciedla 

prawdopodobieństwa ich wystąpienia ani ich potencjalnego wpływu na działalność Spółki. 

Strategia rozwoju Emitenta oparta jest na założeniach przyjętych zgodnie z najlepszą 

wiedzą Zarządu i przy uwzględnieniu prawdopodobnych scenariuszy rozwoju sytuacji 

gospodarczej. Ze względu na fakt, że wiele elementów strategii uwzględniać musi 

okoliczności niezależne od Emitenta lub trudne do precyzyjnego przewidzenia, mimo 

dołożenia przez Zarząd należytej staranności i maksymalnego zaangażowania w realizację 

założonej strategii, należy mieć na uwadze ewentualne trudności przy realizacji jej 

wszystkich elementów, co nie może pozostawać bez wpływu na działalność, sytuację 

finansową, wyniki lub perspektywy Emitenta.  

Inwestorzy zamierzający nabyć Akcje Oferowane powinni zdawać sobie sprawę, że ryzyko 

bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest zdecydowanie większe 

od inwestycji w obligacje skarbowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach 

inwestycyjnych, co związane jest m.in. z nieprzewidywalnością zmian ceny akcji, tak w 

krótkim, jak i w długim okresie.  

Ziszczenie się któregokolwiek ze wskazanych poniżej czynników ryzyka może potencjalnie 

mieć istotny, negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy 

Emitenta. Należy zatem wziąć pod uwagę, że jeden lub więcej czynników ryzyka może 

spowodować utratę przez Inwestorów części lub nawet całości środków finansowych 

zainwestowanych w Akcje Oferowane. 

RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I OTOCZENIEM RYNKOWYM 

5.2. Ryzyko nieosiągnięcia przez Emitenta celów strategicznych, w tym celów 

emisji 

Plany przyszłych działań Emitenta, w tym również cele emisji zostały opisane w 

Dokumencie Ofertowym. Emitent dołoży wszelkich starań dla realizacji najważniejszych 

celów strategicznych w najbliższych latach. Niemniej jednak Emitent nie może 

zagwarantować, że wszystkie jego cele zostaną osiągnięte. Przyszła pozycja Emitenta na 

rynku, mająca bezpośredni wpływ na przychody i zyski, uzależniona jest od zdolności 

wypracowania i wdrożenia strategii rozwoju skutecznej w długim horyzoncie czasowym. 

Strategia rozwoju Spółki wpływać będzie w szczególności na źródło potencjalnych 

przychodów Spółki oraz jej rozpoznawalność, co ma bezpośrednie przełożenie na jej 

pozycję na rynku. Ryzyko podjęcia nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny 

sytuacji bądź niezdolność Emitenta do dostosowania się do zmieniających się warunków 

rynkowych, jak również błędna kalkulacja kosztu realizacji poszczególnych inwestycji 

oznaczać może pogorszenie jego wyników finansowych. Nie można również wykluczyć, że 

na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym (np. ponowne, długotrwałe wprowadzenie 

obostrzeń związanych z działalnością gastronomiczną lub zwiększona konkurencja wśród 

lokali gastronomicznych oferujących kraftową wódkę) Spółka będzie musiała dostosować 

lub zmienić swoje cele i swoją strategię.  

Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację celów strategicznych Spółki i 

jej sytuację finansową, perspektywy rozwoju, wyniki Spółki lub cenę rynkową Akcji. 

Ponadto, przyszłe przychody Emitenta oraz stopień realizacji celów zakładanych przez 

Emitenta uzależnione są w znacznej mierze od umiejętności trafienia w preferencje 

potencjalnej grupy docelowej oraz od umiejętności budowania zainteresowania 

restauracjami posiadającymi własne destylarnie. Wszelkie czynniki mogące wpłynąć na 

zmniejszone zainteresowanie kraftowymi alkoholami, w tym szczególności umiejętność 
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sprostania aktualnym trendom na rynku napoi wysokoprocentowych może mieć istotny 

wpływ na realizację celów Emitenta, w tym również tych opisanych w niniejszym 

dokumencie oraz w materiałach dotyczących oferty Akcji Oferowanych. Istotny wpływ na 

wspomniane cele Emitenta mogą mieć również wszelkie czynniki skutkujące ograniczeniem 

lub niemożliwością prowadzenia działalności Emitenta, w tym również czynniki niezależne 

od Emitenta. Do czynników tych zaliczyć można w szczególności wprowadzenie nowych 

regulacji prawnych ograniczających oferowanie napoi alkoholowych w restauracjach. Brak 

realizacji zakładanych celów strategicznych Spółki może mieć negatywny wpływ na wyniki 

finansowe Emitenta.  

Emitent ogranicza powyższe ryzyko poprzez dokonywanie analiz sytuacji Spółki, jej 

otoczenia rynkowego oraz bieżących preferencji docelowej grupy klientów Spółki na 

każdym etapie planowania oraz wdrażania strategii Spółki. Emitent dodatkowo stale 

analizuje kwestie prawne odnoszące się działalności Spółki. 

Ponadto Emitent stale śledzi najnowsze trendy na rynku napoi alkoholowy, starając się 

jednocześnie samym wyznaczać nowy, wyższy poziom oferowanych produktów.  

W przypadku zaistnienia jakikolwiek niekorzystnych zjawisk lub zmiany preferencji 

konsumenckich, Emitent stara się podejmować możliwie szybką reakcje.  

5.3. Ryzyko związane z utratą zezwoleń związanych z produkcją oraz sprzedażą 

alkoholu 

Działalność Spółki w branży związanej z produkcją oraz dystrybucją napoi uzależniona jest 

od posiadania stosownego zezwolenia związanego z prowadzoną działalnością. Konieczne 

będzie również uzyskanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w poszczególnych lokalach. 

Utrata posiadanego przez Spółkę zezwolenia związanego z produkcją alkoholu wiązałaby 

się z potrzebą zaangażowania innego podmiotu posiadającego stosowne zezwolenie, co 

mogłoby mieć wpływ na wyniki finansowe osiągnę przez Spółkę.  

Ryzyko to związane jest również z utratą zezwolenia na sprzedaż alkoholu, co skutkowałoby 

brakiem możliwości realizacji znacznej części zakładanych celów Emitenta, a w skrajnych 

przypadkach z koniecznością zmiany głównego przedmiotu działalności Spółki.  

Natomiast utrata zezwolenia dla poszczególnych lokali wiązać się będzie ze znacznym 

ograniczeniem atrakcyjności danych lokali, co również może mieć negatywny wpływ na 

wyniki finansowe osiągane przez Spółkę z działalności w ramach tego lokalu.  

Innym aspektem wskazanego ryzyka są opóźnienia w odnowieniu stosownych zezwoleń. 

W obu przypadkach ryzyko to mogłoby mieć istotny negatywny wpływ na działalność 

Spółki, prognozowane przez nią wyniki finansowe, perspektywy rozwoju oraz cenę rynkową 

akcji Spółki, w tym Akcji Oferowanych.  

Spółka ogranicza ryzyko w szczególności poprzez prowadzenie działalności w zgodzie z 

przepisami prawa, w tym z warunkami sprzedaży oraz reklamy alkoholu. Ponadto Spółka 

dochowuje należytej staranności przy składaniu niezbędnych dokumentów związanych z 

posiadaniem zezwolenia (np. oświadczenia o wartości sprzedaży w poprzednim roku) lub 

odnowieniem zezwolenia w zgodzie z wymogami formalnymi.  

5.4. Ryzyko związane z koniecznością pozyskania nowych pracowników  

Realizacja celów emisji i dalszy rozwój Spółki związany będzie z koniecznością zatrudnienia 

dodatkowych członków zespołu Spółki, którzy w szczególności zasilą nowe lokale 

gastronomiczne. Lokale wchodzące w zakres projektu Alembik Polska będą miejscem, gdzie 

oferowany jest wysokiej klasy, kraftowy alkohol oraz wyselekcjonowane jedzenie. Tym 
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samym, w przypadku całkowicie nowych lokali, takich jak Alembik Warszawa, konieczne 

będzie pozyskanie pracowników odpowiedzialnych nie tylko za produkcję wódki kraftowej, 

lecz również pracowników sekcji gastronomicznej danego lokalu. 

Proces poszukiwania pracowników, ich rekrutacji oraz przeszkolenia będzie wymagał 

zarówno nakładów finansowych, jak i czasowych, co może mieć przejściowy wpływ na 

działalność Emitenta. Pomimo najlepszych starań, nie można wykluczyć ryzyka związanego 

z trudnościami w pozyskaniu odpowiednich pracowników, jak również ryzyko zatrudnienia 

osób nieposiadających pełnych kompetencji do powierzonej im roli, co może mieć wpływ 

zarówno na realizację celów strategicznych Spółki, jak i na wyniki finansowe przez nią 

osiągane.  

Innym ryzykiem związanym z zatrudnieniem jest również możliwość utraty w krótkim 

okresie kluczowych członków zespołu, w tym w szczególności osób nadzorujących 

realizację projektu lub szefów kuchni poszczególnych lokali. Aktualizacji wspomnianego 

ryzyka mogłaby w istotny, negatywny sposób wpłynąć na działalność Spółki, w tym w 

szczególności wyniki finansowe osiągane przez Spółkę w przyszłości.  

Czynnikiem minimalizującym opisane ryzyko są wzmożone działania rekrutacyjne, jakie 

Spółka planuje przeprowadzić przed otwarciem nowych lokali. Istotna jest również 

znajomość szeregu osób specjalizujących się w branży alkoholowej i gastronomicznej przez 

kluczowych członków zespołu, co pozwoli na dotrzeć do osób posiadających znaczne 

doświadczenie we wskazanych branżach.  

5.5. Ryzyko konkurencji  

Za konkurencyjne w stosunku do Emitenta można uznać w szczególności podmioty 

działające na rynku gastronomicznym. W ostatnich latach branża gastronomiczna stała się 

jedną z najbardziej konkurencyjnych branż. Widoczny jest wzrost lokali oferujących 

różnego rodzaju dania oraz napoje. Działalność gastronomiczna charakteryzuję się 

szczególną konkurencyjnością w większych miastach, gdzie zlokalizowane będą również 

lokale Spółki.  

Ponadto, za podmioty konkurencyjne można również uznać podmioty działające na rynku 

napojów alkoholowych, w tym w szczególności na rynku  rzemieślniczych, kraftowych 

napojów alkoholowych, który charakteryzuje się co raz to bardziej widoczną 

konkurencyjnością. Należy jednak zwrócić uwagę, że rynek kraftowych napojów 

wysokoprocentowych pozostaje nadal znacznie mniej konkurencyjny niż rynek piw 

rzemieślniczych. Nie można jednak wykluczyć dalszej ekspansji rynku kraftowych napoi 

wysokoprocentowych, w tym w szczególności wódek rzemieślniczych. Powstanie nowych 

podmiotów oferujących kraftowe napoje wysokoprocentowe może stanowić ryzyko dla 

działalność Spółki.  

Aby ograniczyć ryzyko, Spółka zamierza oferować swoje produkty w dość 

niekonwencjonalny sposób, tj. poza możliwości nabycia produktów Spółki w sklepach, 

produkty Spółki będą również oferowane we własnych lokalach Spółki. Dywersyfikacja 

miejsc, w których można nabyć lub spróbować produkty Spółki powinna pozytywnie 

przełożyć się na rozpoznawalność marki Spółki. Czynnikiem ograniczającym wskazane 

ryzyko jest również obecna mała ilość lokali oferujących zarówno rzemieślnicze napoje 

wysokoprocentowe, jak i wyselekcjonowane jedzenie. Obecna niska konkurencyjność tego 

rodzaju lokali powinna pozwolić Spółce na wypracowanie wysokiej pozycji na rynku.  Nie 

ulega również wątpliwości okoliczność, że na wyróżnienie marki Spółki wśród innych 

podmiotów produkujących alkohole rzemieślnicze wpływa wysoka rozpoznawalność 

Założyciela Spółki – Pana Janusza Palikota.  



Strona 21 z 45 

5.6. Nieobjęcie wszystkich Akcji Oferowanych 

W sytuacji, gdy Akcje Oferowane nie zostaną objęte w całości, Emitent będzie dysponował 

mniejszą ilością środków niż pierwotnie zakładano, co może skutkować niemożnością 

osiągnięcia wszystkich z opisanych powyżej celów emisji lub opóźnieniami w ich realizacji. 

Brak realizacji któregokolwiek opisanych powyżej celów emisji może mieć istotny 

negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki, jak również może skutkować 

spowolnieniem rozwoju Spółki.    

W takim przypadku Emitent zamierza w pierwszej kolejności podjąć działania mające na 

celu sfinansowanie celów emisji z bieżących przepływów pieniężnych. W przypadku gdy 

działania te będą niemożliwe lub będą istotnie opóźniać realizację wszystkich celów, Spółka 

planuje przeznaczyć środki uzyskane w ramach Oferty na priorytetowo na inwestycje 

Czarcia Łapa oraz Młoda Polska.  

5.7. Ryzyko związane z rozwodnieniem udziału  

Spółka nie może wykluczyć przeprowadzenia kolejnych ofert akcji w przyszłości, w 

szczególności w przypadku przyjęcia takiej metody finansowania lub współfinansowania 

przyszłych inwestycji Spółki. W wyniku kolejnych ofert akcji w przyszłości udział Inwestora 

w łącznej liczbie akcji i łącznej liczbie głosów Spółki może ulec zmniejszeniu.  

Dodatkowo nowe akcje mogą zostać uprzywilejowane co do głosu, dywidendy lub podziału 

majątku Spółki w razie likwidacji w granicach określonych przepisami prawa, co doprowadzi 

do dalszego faktycznego rozwodnienia udziału Inwestora, odpowiednio, w zysku, ogólnej 

liczbie głosów Emitenta lub co do udziału w majątku przeznaczonym do podziału po 

likwidacji Spółki.   

5.8. Ryzyko związane ze wzrostem lub nieprzewidzianymi koszami działalności  

Przy jednoczesnym braku odpowiedniego wzrostu przychodów Emitenta mogą wzrosnąć 

koszty działalności Emitenta lub mogą pojawić się koszty nieprzewidziane dotychczas przez 

Emitenta w jego prognozach finansowych. Do czynników mogących mieć wpływ na wzrost 

kosztów działalności Spółki zalicza się w szczególności rosnącą inflację, wzrost opłat 

fiskalnych lub innego rodzaj obciążeń publicznoprawnych, zmiany w przepisach prawa, w 

tym w szczególności nowe wymagania lub restrykcje dotyczące prowadzenia działalności 

gospodarczej. Istnieje również możliwość wzrostu kosztów energii elektrycznej, kosztów 

prac oraz usług remontowych lub zakupu surowców do produkcji produktów Spółki, co 

znajdzie wyraz w zwiększonych kosztach prowadzenia działalności Emitenta. Wyżej 

wymienione czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność i sytuację 

finansową Emitenta.  

Emitent podejmuje starania mające na celu stałą analizę wydatków oraz kosztów Emitenta, 

starając się dostosować plan działalności Spółki do zakładanych prognoz finansowych.  

5.9. Ryzyko pogorszenia się lub utraty płynności finansowej  

Działalność Spółki związana jest z produkcją oraz dystrybucja alkoholi 

wysokoprocentowych oraz na związanej z tym działalności gastronomicznej. Głównymi 

kosztami jakie ponosi lub będzie ponosić Spółka są przede wszystkim koszty zakupu 

surowców, koszty produkcyjne, koszty remontów oraz dostosowania lokali, koszty 

transportu, koszty obsługi destylarni oraz koszty marketingowe, jak również koszty 

związane z czynszami oraz utrzymaniem zespołu pracowników w każdej lokalizacji. 

Istotnym ryzykiem, które może mieć istotny wpływ na płynność finansową Emitenta jest 

ogólny spadek zainteresowania na oferowane produkty, w tym w szczególności na skutek 
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wdrożenia niepoprawnie opracowanej strategii marketingowej. Nagły oraz znaczny spadek 

przychodów działalność Spółki, przy jednoczesnej konieczności dalszego ponoszenia 

kosztów Spółki oraz przy braku zapewnienia innego źródła ich finansowania, może 

doprowadzić do braku możliwości terminowego regulowania wcześniej powstałych oraz 

bieżących zobowiązań Emitenta.  

Emitent podejmuje w trybie ciągłym czynności mające na celu minimalizację wskazanego 

ryzyka poprzez szczegółową aktualizację analizy finansowej oraz kosztowej zakładanych 

działań oraz możliwie szybkie reagowania na jej zmiany.   

5.10. Ryzyko ogłoszenia upadłości przez Emitenta  

Emitent może stać się niewypłacalny, jeżeli utraci zdolność do wykonywania swoich 

wymagalnych zobowiązań pieniężnych albo gdy jego zobowiązania pieniężne będą 

przekraczać wartość jego majątku. Taka sytuacja może nastąpić w przypadku, gdy pomimo 

poniesienia istotnych kosztów, Spółka nie będzie generować zakładanych przychodów. W 

takich przypadkach może zostać ogłoszona upadłość Emitenta. W przypadku ogłoszenia 

upadłości Emitenta, jego wierzyciele będą zaspokajani w kolejności wskazanej w 

przepisach prawa upadłościowego. Pomimo niewypłacalności Emitenta, wniosek o 

ogłoszenie upadłości może zostać oddalony lub postępowanie upadłościowe może zostać 

umorzone z braku majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. W razie 

niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością Emitenta jego zobowiązania mogą 

również podlegać restrukturyzacji na mocy przepisów prawa restrukturyzacyjnego. W 

przypadku upadłości, restrukturyzacji lub niewypłacalności Emitenta akcjonariusze mogą 

nie odzyskać istotnej części zainwestowanych środków lub nie odzyskać ich wcale, a zbycie 

Akcji Oferowanych może być utrudnione albo niemożliwe. 

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego nie ma podstaw do ziszczenia 

się tego ryzyka w odniesieniu do Spółki.  

5.11. Ryzyko związane z krótką historią działalności Spółki, w tym brakiem 

historii finansowej Spółki 

Spółka została zawiązana w dniu 23 kwietnia 2020 roku, a wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 12 maja 2020 roku. Ze względu na 

powyższe, Spółka posiada istotnie ograniczone czasowo dane dotyczące historii jej 

działalności oraz wyników finansowych osiąganych przez Spółkę. W szczególności zaś, 

pierwsze sporządzone przez Spółkę sprawozdanie finansowe obejmuje okres niepełnego 

roku kalendarzowego. Wiąże się z istotnym ograniczeniem możliwości obiektywnej 

weryfikacji sytuacji ekonomicznej Spółki. Emitent dokłada wszelkich starań, aby 

przedstawione potencjalne przychody Spółki były adekwatne do uwarunkowań rynkowych 

oraz możliwości Spółki. Emitent nie może jednak zagwarantować osiągnięcia konkretnych 

wyników finansowych ani konkretnej wartości akcji w przyszłości, wypłaty dywidendy lub 

określonego poziomu środków pozostałych do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki po 

przeprowadzeniu jej likwidacji. 

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM EMITENTA 

5.12. Ryzyko związane z pandemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę 

COVID-19 i jej wpływem na działalność i otoczenie Emitenta 

Obowiązujący w dalszym ciągu w Polsce stan epidemii, a także sytuacja związana z 

pandemią wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 może mieć nadal wpływ 

na wiele obszarów gospodarczych, a także na wyniki finansowe podmiotów działających w 

obszarach wielu branż z uwagi na możliwość ponownego wprowadzenia licznych ograniczeń 
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w życiu społecznym i gospodarczym. Działalność prowadzona przez Emitenta należy do 

branż, na które oddziaływać mogą ograniczenia wprowadzane w życiu społecznym, w tym 

w szczególności ograniczenia w postaci zamknięcia klubów, barów i restauracji. Związane 

jest to z jednym z głównych zakładanych filarów dystrybucji produktów Spółki, tj. własnych 

lokali wyposażonych w destylarnie. Oznacza to, że zamknięcie lokali gastronomicznych 

może ograniczyć źródła przychodów Spółki.   

Nie można natomiast wykluczyć ponownego wprowadzenia obostrzeń związanych z 

obowiązującym stanem epidemii, które mogłyby istotnie wpłynąć na działalność Emitent 

oraz osiągane przez niego wyniki finansowe, w szczególności ze sprzedaży realizowanej w 

lokalach gastronomicznych.  

Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawnych i sposobie ich 

interpretacji związane ze stanem epidemii oraz dokłada najwyższej staranności, aby 

dostosować z odpowiednim wyprzedzeniem strategię oraz plan realizacji projektów 

opisanych w niniejszym dokumencie do aktualnej sytuacji ekonomicznej i epidemicznej w 

Polsce i na świecie. Ponadto Emitent posiada również alternatywne źródło dystrybucji 

swojego produktu w postaci ogólnodostępnych sklepów oraz sprzedaży internetowej. 

5.13. Ryzyko walutowe 

Część kosztów działalność Emitenta, takich jak w szczególności zakup niektórych 

półproduktów lub innych surowców niezbędnych do oferowania części produktów lub usług 

gastronomicznych Emitenta, są wyrażane w walutach obcych, w tym w głównie w euro. 

Istnieje ryzyko, że niekorzystne zmiany walutowe wpłyną negatywnie na wynik finansowy 

Emitenta.  

Zarząd nie podejmował dotychczas żadnych działań związanych z ograniczeniem ryzyka 

różnic kursowych. 

5.14. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 

Działalność Emitenta jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski, a w 

szczególności od: stopy wzrostu PKB, poziomu inwestycji, stopy inflacji, stopy bezrobocia 

i wysokości deficytu budżetowego. Negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej 

Polski mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej 

oraz mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta. Emitent zwraca 

uwagę, że negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej mogą odbić się na 

prognozowanych przychodach Spółki. Celem ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta na 

bieżąco monitoruje sytuację gospodarczą w Polsce z odpowiednim wyprzedzeniem 

dostosowując strategię oraz plan działalności Spółki.  

5.15. Ryzyko zmian regulacji prawnych 

Działalność Emitenta podlega wielu regulacjom prawnym, w szczególności przepisom z 

zakresu prawa spółek, jak również przepisom dotyczącym produkcji, dystrybucji oraz 

reklamy alkoholu. Istotne z punktu widzenia Emitenta są również regulacje dotyczące 

prowadzenia działalności gastronomicznej. Zmiany przepisów prawa lub jego interpretacje 

mogą stanowić znaczące zagrożenie dla działalności Emitenta. Nowelizacje przepisów 

prawa, wprowadzenia nowych regulacji oraz ich niejednolita interpretacja mogą znacząco 

wpłynąć na poziom ryzyka prowadzenia działalności przez Spółkę. Wejście w życie nowych 

regulacji może wiązać się z koniecznością ponoszenia przez Emitenta dodatkowych, 

nieprzewidzianych kosztów związanych z dostosowaniem działalności Spółki do 

nowowprowadzonych przepisów, co może przyczynić się do zwiększenia kosztów 

działalności Spółki, a tym samym zmniejszyć zysk wypracowany przez Emitenta. Ponadto, 
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nie można wykluczyć wprowadzenia nowych przepisów, które istotnie ograniczą możliwość 

reklamowania produktów Spółki, co może istotnie wpłynąć na rozpoznawalność marki. Nie 

można również wykluczyć wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży alkoholu, w tym w 

szczególności ograniczeń czasowych lub terytorialnych.  

Każda zmiana przepisów prawa może mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta, w 

tym na zmniejszenie dynamiki działań oraz niekorzystną zmianę kondycji finansowej, a 

tym samym spadek wartości aktywów i przychodów Emitenta. W skrajnych przypadkach 

może również dojść do wprowadzenia regulacji, które ograniczą lub uniemożliwią 

prowadzenie istotnej części działalności Spółki.  

W celu minimalizacji wskazanego ryzyka, Emitent na bieżąco monitoruje zmiany w 

przepisach prawnych i sposobie ich interpretacji, w tym również na poziomie prac 

sejmowych, jak również orzecznictwo dotyczące branży będącej obszarem działań 

Emitenta. Emitent dokłada najwyższej staranności, aby dostosować z odpowiednim 

wyprzedzeniem strategię Emitenta do występujących zmian.  

5.16. Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego  

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów. Wiele z nich 

nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej 

wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom. Zarówno 

praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w tej sferze są wciąż 

niejednolite. Istnieje ryzyko zmian przepisów podatkowych, które mogą spowodować 

wzrost efektywnych obciążeń fiskalnych i w rezultacie wpłynąć na pogorszenie wyników 

finansowych Emitenta. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności 

polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w 

państwach należących do Unii Europejskiej. Spółka nie może wykluczyć zmian w przepisach 

podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta i pogorszyć jego 

wyniki finansowe.  

Szczególnym rodzajem tego ryzyka jest wzrost podatku akcyzowego. Nie można wykluczyć 

sytuacji, w której ustawodawca zdecyduje się na wprowadzenie nowych regulacji 

dotyczących podatku akcyzowego. Ryzyko to może również zaktualizować się w przypadku 

wprowadzenia bardziej rygorystycznych procedur zakładania nowych składów 

podatkowych lub zmiany interpretacji obecnie obowiązujących przepisów. W takim 

przypadku możliwy jest spadek popytu na produkty oraz usługi oferowane przez Emitenta, 

co może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Emitenta. 

Spółka na bieżąco monitoruje zmiany kluczowych przepisów podatkowych i sposobu ich 

interpretacji, starając się z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strategię Emitenta 

do występujących zmian. Ponadto Spółka korzysta z bieżącej pomocy księgowej.  

CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI OFEROWANYMI 

5.17. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Oferowane 

Inwestowanie w akcje na rynku kapitałowym jest obarczone istotnie wyższym ryzykiem, 

niż to związane z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w 

funduszach inwestycyjnych, m.in. ze względu na potencjalnie ograniczoną płynność akcji 

oraz trudną do przewidzenia zmienność wartości akcji zarówno w krótkim, jak i długim 

terminie.  

Podejmując decyzję inwestycyjną dotyczącą instrumentów finansowych Emitenta, inwestor 

powinien rozważyć ryzyka dotyczące działalności Spółki oraz rynku, na którym ona 
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funkcjonuje. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie stanowią zamkniętej listy i nie powinny 

być w ten sposób postrzegane. Są one najważniejszymi, z punktu widzenia Emitenta 

elementami, które powinno się rozważyć przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Należy 

być świadomym, że ze względu na złożoność i zmienność warunków działalności 

gospodarczej również inne, nieujęte w Dokumencie Ofertowym czynniki mogą wpływać na 

działalność Spółki. Inwestor powinien rozumieć, że zrealizowanie ryzyk związanych z 

działalnością Emitenta może mieć negatywny wpływ na jej sytuację finansową czy pozycję 

rynkową i może skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.  

5.18. Ryzyko nieadekwatności inwestycji w Akcje Oferowane 

Każdy podmiot rozważający inwestycję w Akcje Oferowane powinien ustalić, czy inwestycja 

jest dla niego odpowiednią w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy 

potencjalny inwestor powinien: (i) posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do 

dokonania właściwej oceny Akcji Oferowanych oraz korzyści i ryzyka związane z 

inwestowaniem w akcje; (ii) posiadać znajomość oraz dostęp do odpowiednich narzędzi 

analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego sytuacji finansowej, 

inwestycji w Akcje Oferowane oraz wpływu inwestycji na jego ogólny portfel inwestycyjny; 

(iii) posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich 

rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Akcje Oferowane; (iv) w pełni rozumieć 

warunki Oferty oraz posiadać znajomość rynków finansowych; (v) posiadać umiejętność 

oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy 

rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i inflacji oraz innych czynników, które 

mogą wpłynąć na inwestycje oraz zdolność do ponoszenia różnego rodzaju ryzyka.  

5.19. Ryzyko niedojścia Oferty do skutku 

Oferta może nie dojść do skutku w przypadku odwołania jej przez Emitenta lub odstąpienia 

przez niego od jej przeprowadzenia. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków 

wpłaconych tytułem nabycia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i 

odszkodowań.  

Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji nie dojdzie do skutku, 

jeżeli: 

1) nie zostanie subskrybowana minimalna liczba akcji, tj. co najmniej 1 (słownie: 

jednej) Akcji Oferowanej, albo  

2) Emitent nie dokona przydziału subskrybowanych Akcji Oferowanych, albo 

3) nastąpią inne przeszkody prawne lub faktyczne uniemożliwiające zamknięcie 

emisji Akcji Oferowanych. 

W przypadku wystąpienia ww. sytuacji może dojść do zamrożenia środków finansowych na 

pewien czas i utraty potencjalnych korzyści przez Inwestorów – wpłacone kwoty na Akcje 

Oferowane zostaną zwrócone bez żadnych odsetek i odszkodowań. 

5.20. Ryzyko zawieszenia lub odstąpienia od Oferty 

Zarząd Emitenta może podjąć decyzję o zawieszeniu lub odwołaniu Oferty po jej 

rozpoczęciu. Do dnia rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje, Emitent może podjąć 

decyzję o zawieszeniu albo odstąpieniu od Oferty bez podawania przyczyn. Po rozpoczęciu 

przyjmowania zapisów Emitent może podjąć decyzję o zawieszeniu albo odwołaniu Oferty, 

gdy zaistnieją przesłanki, które w jego opinii wskazywać będą na zasadność zawieszenia 

Oferty lub jej odwołania. 
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Jeśli decyzja o zawieszeniu Oferty zostanie podjęta to informacja o zawieszeniu Oferty 

zostanie przekazana do publicznej wiadomości w ten sam sposób, co niniejszy Dokument 

Ofertowy. 

Zawieszenie Oferty Publicznej spowoduje przesunięcie terminów Oferty, w tym terminu 

przydziału Akcji Oferowanych. 

Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazania 

nowych terminów Oferty, które mogą zostać ustalone i przekazane do publicznej 

wiadomości w terminie późniejszym, z zastrzeżeniem, że jeżeli zawieszenie Oferty 

nastąpiło po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, nowe terminy nie mogą być dłuższe, niż 

trzy miesiące od dnia otwarcia publicznej subskrypcji. 

Informacja o odwołaniu Oferty zostanie podana niezwłocznie do publicznej wiadomości w 

trybie, w jakim został opublikowany Dokument Ofertowy. 

W przypadku wycofania Oferty Akcji Oferowanych w trakcie trwania subskrypcji, 

inwestorzy przestają być związani złożonymi zapisami na Akcje Oferowane, a środki 

pieniężne przekazane tytułem wpłaty na Akcje Oferowane podlegają zwrotowi. 

W przypadku odstąpienia od przeprowadzenia, odwołania lub zawieszenia przez Emitenta 

Oferty, czego konsekwencją byłby brak możliwości nabycia przez inwestorów Akcji 

Oferowanych, mimo zaangażowania czasu i środków w podjęcie decyzji inwestycyjnej, 

Inwestorzy będą narażeni na potencjalne zamrożenie na pewien czas środków wpłaconych 

na nabycie Akcji Oferowanych. 

5.21. Ryzyko zmiany harmonogramu Oferty lub możliwości wystąpienia 

nieprzewidzianych opóźnień w jego realizacji 

Nie można wykluczyć, że harmonogram Oferty nie ulegnie zmianie. Emitent może podjąć 

decyzję o zmianie terminów Oferty, w tym wydłużenia lub skrócenia terminu przyjmowania 

zapisów, przy czym skrócenie terminu przyjmowania zapisów może nastąpić tylko w 

przypadku subskrybowania wszystkich Akcji Oferowanych. 

W przypadku zmiany terminu składania zapisów na Akcje Oferowane informacja ta zostanie 

podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Dokument 

Ofertowy. 

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów, Emitent zastrzega sobie prawo do wydłużenia 

terminów przyjmowania zapisów, w sytuacji, gdy łączna liczba Akcji Oferowanych objętych 

złożonymi zapisami będzie mniejsza niż liczba Akcji Oferowanych w ramach Oferty. Termin 

ten, stosownie do 438 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie może być dłuższy niż trzy 

miesiące od dnia otwarcia subskrypcji. W przypadku wydłużenia terminów zapisów do 

publicznej wiadomości zostanie podana stosowna informacja w sposób w jaki zostało 

opublikowany niniejszy Dokument Ofertowy. 

5.22. Ryzyko związane z subskrypcją i opłaceniem zapisu na Akcje Oferowane  

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na 

Akcje Oferowane ponosi osoba składająca zapis. 

Niedokonanie wpłaty na Akcje Oferowane w określonym terminie oraz na warunkach 

określonych w Dokumencie Ofertowym skutkuje nieważnością zapisu. 

5.23. Ryzyko związane z brakiem wypłaty dywidendy 

Wypłata dywidendy zależy od wielu czynników. Nie ma gwarancji, że w danym roku Spółka 

będzie w stanie wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom. Wypłata dywidendy oraz jej 
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wysokość będzie zależeć w szczególności od osiągniętego zysku oraz sytuacji finansowej 

Spółki, potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań związanych z bieżącą 

działalnością Spółki i jej potrzeb finansowych w kolejnych okresach, w tym związanych z 

ewentualnymi przyszłymi inwestycjami dotyczącymi działalności Spółki i jej rozwoju. 

Kolejnym warunkiem wypłaty dywidendy jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia o 

przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę zysku na wypłatę dywidendy. Istnieje ryzyko, 

że Zarząd nie przedstawi Walnemu Zgromadzeniu rekomendacji w sprawie wypłaty 

dywidendy lub ryzyko, że Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały o jej wypłacie 

niezależnie od rekomendacji Zarządu. Akcjonariusze Akcji Oferowanych nie będą posiadać 

większości umożliwiającej samodzielne podjęcie uchwały w tym przedmiocie. W przypadku 

niepodjęcia uchwały o wypłacie dywidendy inwestorom nie będzie przysługiwać roszczenie 

o wypłatę udziału w zysku Emitenta. 

5.24. Ryzyko związane z niezarejestrowaniem przez sąd podwyższenia kapitału 

zakładowego 

Inwestorzy powinni być świadomi istnienia ryzyka niedokonania przez sąd rejestracji 

podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Oferowanych. Emitent 

dołoży należytej staranności w zakresie sporządzenia i złożenia do sądu stosownego 

wniosku we właściwym terminie. Jednakże nie można wykluczyć niepodjęcia przez sąd 

postanowienia w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału. W takim przypadku 

Emitent zwróci osobom, którym zostaną przydzielone Akcje Oferowane kwotę równą 

wartości wpłaty na poczet objęcia Akcji Oferowanych jednak bez żadnych odsetek i 

odszkodowań. 

5.25. Ryzyko związane ze sformalizowaniem podwyższenia kapitału 

zakładowego Emitenta 

Uprawnione osoby mogą skorzystać z uprawienia do wytoczenia powództwa przeciwko 

Spółce o uchylenie Uchwały Emisyjnej lub powództwa o stwierdzenie nieważności Uchwały 

Emisyjnej w razie przekonania, że Uchwała Emisyjna narusza dobre obyczaje, godzi w 

interes Spółki lub krzywdzi akcjonariuszy albo że Uchwała Emisyjna jest sprzeczna z ustawą 

lub Statutem Spółki. Na dzień sporządzania Dokumentu Ofertowego, Zarząd Emitenta nie 

ma wiedzy o tym, by takie postępowanie zostało wszczęte lub żeby miało zostać wszczęte. 

Ryzyko to ma charakter częściowo niezależny od Emitenta, dlatego nie można go całkowicie 

wykluczyć.  

Nie można wykluczyć, że sąd rejestrowy przyjmując inną interpretację przepisów, 

zakwestionuje Uchwałę Emisyjną bądź prawidłowość przeprowadzonego procesu 

subskrypcji i akcji promocyjnej, co może skutkować oddaleniem wniosku o rejestracje 

podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem nabycia Akcji 

Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

5.26. Ryzyko sankcji w związku z Ofertą 

Zgodnie z art. 16 Ustawy o Ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku  

z ofertą publiczną dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przez Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej Ofercie,  

w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego 

naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo  

w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa poniżej, KNF może: 
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1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo przerwanie jej 

przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub 

2) zakazać rozpoczęcia Oferty lub subskrypcji albo dalszego jej prowadzenia, lub 

3) opublikować na koszt Emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z 

prawem działaniu w związku z Ofertą lub subskrypcją. 

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z Ofertą lub subskrypcją 

dokonywaną na podstawie tej Oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

Emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie lub subskrypcji  

w imieniu lub na zlecenie Emitenta lub oferującego jest niewielka, KNF może wydać 

zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia Emitent lub 

oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej lub subskrypcji albo przerywa 

jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne 

do usunięcia tych naruszeń. 

W związku z daną ofertą publiczną lub subskrypcją KNF może wielokrotnie zastosować 

środki przewidziane powyżej. 

W przypadku niewykonania nakazu, o którym mowa w pkt 1 powyżej albo naruszenia 

zakazu wskazanego w pkt 2 KNF może - na podstawie art. 96 ust. 1b Ustawy o Ofercie - 

nałożyć karę pieniężną w wysokości do 5.000.000 zł. 

Art. 18. Ustawy o Ofercie upoważnia KNF do zastosowania środków, o których mowa w 

art. 16 także w przypadku, gdy: 

1) oferta publiczna lub subskrypcja papierów wartościowych, dokonywane na 

podstawie tej Oferty, lub ich dopuszczenie lub wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym w znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów; 

2) istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania 

bytu prawnego Emitenta; 

3) działalność Emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów 

prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów 

wartościowych Emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do 

ustania bytu prawnego lub upadłości Emitenta, lub 

4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa,  

i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za 

nieistniejące lub obarczone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę. 

Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 16 i 18 

Ustawy o Ofercie komunikat o ich zastosowaniu zamieszcza się - zgodnie z art. 18a ust. 3 

na stronie internetowej KNF. 

5.27. Ryzyko sankcji związanych z reklamą oferty 

W przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 ust. 

2-4 rozporządzenia Prospektowego przez Emitenta, Oferującego, podmiot, o którym mowa 

w art. 11a ust. 2 Ustawy o Ofercie, lub inne podmioty działające w ich imieniu lub na ich 

zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KNF może: 

1) nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej 

prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując 

nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, lub 
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2) zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, w 

szczególności w przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie 

zostały usunięte w terminie określonym w pkt 1, lub 

3) opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art. 

11a ust. 2, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, 

wskazując naruszenia prawa. 

W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, KNF może 

wielokrotnie zastosować środki przewidziane powyżej. 

5.28. Inne ryzyka związane z tzw. crowdfundingiem udziałowym 

Akcja promocyjna dotycząca Oferty odbywa się w ramach tzw. crowdfundingu udziałowego 

(ang. equity crowdfunding). Poza regulacjami dotyczącymi publicznej oferty papierów 

wartościowych, crowdfunding udziałowy nie został dotychczas kompleksowo uregulowany 

prawnie. Tym samym istnieje ryzyko związane z pojawieniem się nowych przepisów, które 

mogą utrudnić lub uniemożliwić zakończenie Oferty, co może przesądzić o niedojściu Oferty 

do skutku. W takim przypadku Inwestor otrzyma zwrot środków wpłaconych tytułem 

objęcia Akcji Oferowanych. Zwrot zostanie dokonany bez odsetek i odszkodowań. 

Negatywny wpływ na Ofertę może również mieć zmiana interpretacji przepisów prawa 

dotyczących Oferty. Zmianie ulec mogą także stanowiska, opinie lub zalecenia organów 

publicznych, w tym organów nadzoru, dotyczące sposobu prowadzenia Oferty i jej 

promocji.  

5.29. Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych 

Akcje Oferowane nie są obecnie przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w 

alternatywnym systemie obrotu lub o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku 

regulowanym. Ograniczona płynność Akcji Oferowanych może w szczególności wypłynąć 

na możliwą do uzyskania cenę sprzedaży Akcji Oferowanych, która może być istotnie niższa 

od ceny, po której zostały nabyte. Ryzyko ograniczonej płynności Akcji Oferowanych wiąże 

się również z brakiem łatwo dostępnych instrumentów umożliwiających obrót Akcjami 

Oferowanymi. Oznacza to, że sprzedaż Akcji Oferowanych może wiązać się z koniecznością 

samodzielnego poszukiwania przez Inwestora nabywcy Akcji Oferowanych. 

W dalszej perspektywie Spółka zamierza podjąć działania mające na celu wprowadzenie 

akcji Spółki do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu. Należy jednak 

mieć na uwadze fakt, że płynność akcji wprowadzonych do obrotu w Alternatywnym 

Systemie Obrotu jest niższa niż rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów 

Wartościowych S.A., a samo wprowadzenie akcji Spółki zależne jest od decyzji Walnego 

Zgromadzenia oraz przeprowadzenia procesu wprowadzenia akcji do obrotu, w tym 

spełnienia wymagań stawianych przez organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu.   

5.30. Ryzyko związane z brakiem gwarancji zysku  

Finansowanie udziałowe, w tym poprzez objęcie Akcji Oferowanych nie może być 

utożsamiane z produktem oszczędnościowym gwarantującym pewny zysk. Zainwestowane 

środki nie są objęte żadnymi gwarancjami. Emitent nie gwarantuje osiągnięcia konkretnych 

wyników finansowych ani konkretnej ceny akcji w przyszłości, ani wypłaty dywidendy w 

przyszłości, ani wpłaty konkretnej kwoty z majątku zlikwidowanej Spółki. W przypadku 

niepowodzenie działalności realizowanej przez Spółkę lub w przypadku braku możliwości 

likwidacji Spółki Inwestor może utracić całość lub część zainwestowanych środków. 

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie inwestowanie w akcje, a ich decyzje 
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inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą uwzględniającą różne czynniki 

ryzyka oraz okoliczności, w tym również te ryzyka nie wymienione w niniejszym 

Dokumencie Ofertowym.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – INFORMACJA ODPOWIADAJĄCA ODPISOWI AKTUALNEMU Z 

KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 – TREŚĆ UCHWAŁY EMISYJNEJ 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – STATUT SPÓŁKI 

 

Treść statutu Spółki uwzględniająca zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki na 

podstawie:  

1) uchwały nr 5/2021 z dnia 22 września 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgro-

madzenia Spółki w sprawie zmian w  Statucie Spółki;  

2) uchwały nr 6/2021 z dnia 22 września 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgro-

madzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

akcji serii C, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany 

Statutu Spółki;  

3) uchwały nr 7/2021 z dnia 22 września 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgro-

madzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 

akcji serii D, wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany 

Statutu Spółki;  

4) Uchwały Emisyjnej.  

Zmiany te nie zostały jeszcze zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowym Reje-

strze Sądowym.   

 
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 

§1 

1. Spółka działa pod firmą: „Alembik Polska” Spółka Akcyjna. 

2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: „Alembik Polska” S.A. 

3. Spółka może używać również wyróżniającego ją znaku graficznego (logo). 

§2 

Założycielem spółki są: 

a) Janusz Palikot,  

b) Przemysław Bobrowicz,  

c) Łukasz Piłasiewicz.  

§3 

1. Siedzibą Spółki jest miasto Lublin. 

2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej grani-

cami. 

3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, filie, agencje, biura, przedsta-

wicielstwa, zakłady badawcze i szkoleniowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

i poza jej granicami. 

§4 

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Dzia-

łalności (PKD) jest: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10A) 

2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalno-

ści (PKD) jest: 

1) Produkcja artykułów spożywczych (Dział PKD 10), 

2) Produkcja napojów (Dział PKD 11), 

3) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (Dział 

PKD 46), 
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4) Handel detaliczny z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (Dział 

PKD 47), 

5) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (Dział PKD 49), 

6) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (Dział PKD 

52), 

7) Działalność usługowa związana z wyżywieniem (Dział 56 PKD), 

8) Działalność wydawnicza (Dział PKD 58), 

9) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządza-

niem (Dział 70), 

10) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (Dział 73 PKD). 

§5 

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 127.071,70 zł (słownie: sto dwa-

dzieścia siedem tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych 70/100) i nie więcej niż 

134.966,30 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć 

złotych 30/100) i dzieli się na: 

1) 1 000 000 (jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii A od numeru 

0000001 do numeru 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: 

dziesięć groszy) każda; 

2) 155.000 (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych 

serii B, od numeru 000001 do numeru 155000, o wartości nominalnej 0,10 

zł (słownie: dziesięć groszy) każda; 

3) 90.716 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset szesnaście) akcji 

zwykłych imiennych serii C, od numeru 00001 do numeru 90716, o wartości 

nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, 

4) 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii 

D, od numeru 00001 do numeru 25000, o wartości nominalnej 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy) każda, 

5) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 78.947(siedemdziesiąt osiem tysięcy 

dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych imiennych serii E od numeru 

00001 do numeru nie większego niż 78947, o wartości nominalnej 0,10 zł 

(słownie: dziesięć groszy) każda. 

2. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego 

wynosi 25.000,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 

§6 

Organami Spółki są: 

1) Walne Zgromadzenie, 

2) Zarząd, 

3) Rada Nadzorcza. 

§7 

1. Zarząd składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) Członków. 

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. 

3. Członkowie Zarządu są powoływani na okres 3 (trzy) letniej kadencji. 
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4. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. 

5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki i jej reprezentowania uprawniony jest 

Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie. 

§8 

1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) Członków. 

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. 

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres 3 (trzy) letniej kadencji. 

§8a 

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących 

przepisach, należy:  

1) wybór firmy audytorskiej;  

2) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczy-

stego lub udziału w nieruchomości.   

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nierucho-

mości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.  

§9 

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 

§10 

W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlo-

wych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


